
Zápis z jednání školské rady
Základní školy Praha-Kolovraty

ze dne 13. 10. 2021

Za pedagogický sbor: Jana Chalupová, Miluše Doubravová 

Za zřizovatele: Vladimír Šedivý, Hana Tullett 

Za rodiče: Lukáš Bernard, Blanka Hlaváčková

Host: Vladimíra Reinerová 

Zahájení: v 17:oo, přítomno 6 členů ŠR – rada je usnášeníschopná 

Program:

1. projednání zprávy o činnosti ŠR za uplynulý školní rok
2. shrnutí uplynulého školního roku
3. schválení výroční zprávy ZŠ
4. druhý stupeň
5. plány a projekty na tento školní rok
6. různé

Hlasování o programu: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

ad 1) Zpráva o činnosti školské rady ve šk. roce 2020/21 byla projednána bez 
připomínek.

ad 2) Ředitelka školy Vladimíra Reinerová informovala o průběhu uplynulého 
školního roku

 financování provozu školy (ztráty z příjmu pronájmu prostor v souvislosti 
s pandemií)

 informace o naplnění ŠVP v průběhu distanční výuky (intenzivní práce 
s obsahem prostřednictvím metodického sdružení)

 při průběžném sledování vědomostí žáků byl zjištěn největší propad 
v angličtině – opatření přijata 

 testování 4. a 5. ročníků na konci školního roku

ad 3) Krátká diskuse o vyšším počtu znevýhodněných žáků ve škole a způsobů 
financování jejich doučování.

Školská rada schválila výroční zprávu v předloženém znění. 

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0



ad 4) Paní ředitelka informovala o průběhu realizace druhé dřevostavby i 
personálním zajištění vyučujících druhého stupně. Připravuje se Den otevřených 
dveří na začátku druhého pololetí.

Paní Tullett informovala o potížích s financováním výstavby plánované budovy 
druhého stupně Na Července.

ad 5) návrat k tradičnímu schématu akcí školy v průběhu celého školního roku.

ad 6) Paní Tullett informovala o aktuálním návrhu Magistrátu hl. m. Prahy o testování
žáků na onemocnění Covid 19 – prodiskutováno se závěrem sledování aktuální 
pandemické situace.

Návrh vytvoření novoročenky pro Úřad městské části Praha-Kolovraty žáky Základní 
školy byl uvítán.

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin.

Zapsala: Miluše Doubravová


